
 Allvarliga hot runt Sveriges gränser 

Sverige är just nu utsatt för både inre och yttre hot, och om dessa förlöses fullt ut kan det vara
ödesdigert för landet. Ett inre hot gäller hanteringen av flyktingströmmen. Visserligen säger Säpo
att  flyktingarna  inte  utgör  något  direkt  hot  mot  Sverige.  Snarare  kan  de  vara  hotade  av  egna
angivare. Men det finns andra bedömare som hävdar att det kan komma potentiella terrorister med
flyktingarna.  Ett  yttre  hot  är  Sveriges  relation  till  Ryssland  och  dess  agerande  med  falsk
propaganda, otillåten undervattensverksamhet och stridsflyg över Östersjön mot våra gränser.
De senaste  åren har  ryssarna utökat  sina militärövningar  i  vårt  närområde.  Under  påsken 2013
genomförde Ryssland en flygövning med kryssningsrobotar nära Sveriges gränser. Under hösten
2013 tillfördes Rysslands största elitstyrka, luftlandsättningstrupperna (VDV) på tre brigader, drygt
tiotusen soldater.  Det har även kommit  besked om deras nya vapensystem, som är en korsning
mellan en helikopter och en pansarbil. Och nu håller Ryssland på att bygga upp en militärbas som
endast ligger några mil från den finsk-ryska gränsen i norr. Varför satsar Ryssland militärt på att
förstärka sina positioner i Östersjöregionen? Vill Ryssland kanske justera gränser eller bara få ett
större inflytande i norr? Ja, det är frågor som inte är enkla att besvara men som bör tas på stort
allvar.  Hur som helst är Sverige hotat av ett alltmer aggressivt ryskt ledarskap och genom den it-
trafik som ständigt arbetar med att infiltrera våra myndigheter kommunikation. 
Vårt  land  befinner  sig  nu  också  i  ett  nytt  andligt  läge  efter  den  7  april  då  det  fruktansvärda
terrordådet ägde rum i Stockholm. Vi har säkert alla, mer eller mindre, levt i en förhoppning om att
något liknande det som tidigare hänt i Paris, i Nice, i Bryssel och i Berlin inte skulle kunna hända
här  i  vårt  ”trygga land”.  Men så hände det,  denna till  synes  vanliga  shoppingfredag i  centrala
Stockholm. När den första chocken lagt sig hos de människor som befann sig på Drottninggatan
efter attentatet hördes en man sjunga "Amazing grace" och några sjöng lågmält till Gud andra stod
stilla försänkta i bön. Dagarna därefter bredde ett hav av blommor ut sig på attentatsplatsen – ett
uttryck för människors sorg men också deras medkänsla med dem som dog och deras anhöriga.
Utanför Storkyrkan köade man för att få vara med i den nationella minnesgudstjänsten som hölls för
attentatets offer. Alla dessa människor har kanske inte en levande tro på den uppståndne Jesus, men
man har haft behov av att visa sitt deltagande och besöka kyrkor. Detta vittnar om att det finns en
viss öppenhet bland människor i Sverige för andliga värden när det hemskaste händer i vår närhet.
Samtidigt som vi har bett för de drabbade och deras anhöriga har vi också haft anledning att tacka
Gud för att inte fler behövde sätta livet till, vilket är ett under i sig!
Många människor har ändå ”känt på sig” att något liknande skulle kunna hända även i Sverige. En
ung man hade en drömsyn för elva månader sedan. Han såg en stor dalahäst, blå och röd. Dess
ryggrad  bröts  och den började blöda.  Han uppfattade  hästen  som en bild  på  Sverige,  och  han
upplevde att Sverige nu hotas på riktigt, att något försöker få landet på knä. Han fick känslan av att
”någon” planerar en storskalig attack på landets infrastruktur eller motsvarande. Han vädjade därför
om att människor måste be till Gud om ett starkar andligt beskydd för landet.
Jag  tror  att  det  andliga  beskyddet  runt  Sverige  har  försvagats  väsentligt  sedan  regeringen  i
november 2014 beslutade att erkänna en palestinsk stat. Ett ur alla synpunkter felaktigt beslut, som
var i strid med gällande folkrätt och som togs utan att man konsulterat riksdagens utrikesutskott,
vilket borde vara självklart. Detta beslut förvärrades förra året då Sveriges representant i Unesco
röstade för en resolution som förnekade judarnas starka band till Tempelberget i Jerusalem och att
det  helt  ska  tillhöra  muslimerna.  Judiska  centralrådet  i Sverige  riktade  hård  kritik  mot
utrikesminister  Margot  Wallström,  att  Sverige  ställt  sig  bakom  resolutionen.  I  ett  brev  tar
centralrådet bland annat upp att det i texten förekommer grava och ogrundade påståenden om att
Israel skulle ha placerat ut falska judiska gravar och att det är anmärkningsvärt att Sverige valt att
stödja  detta.  Lyckligtvis  har  detta  beslut  därefter  fått  starkt  motstånd  och  kan  därför  inte
implementeras just nu!
Abortsituationen i Sverige är en annan allvarlig orsak till att beskyddet succesivt har försvagats.
Hur kan vi tro på och räkna med Guds välsignelse, som har överflödat i vårt land fram till 1970-
talet, när livet avslutas på mer än 30 000 ofödda barn varje år. Och när vi inte tillåter samvetsfrihet



för barnmorskor, som inte vill eller kan nedverka vid aborter, men som inget hellre vill än att hjälpa
gravida att kunna föda sina barn på ett säkert och bra sätt. Samvetsfrihet i yrkeslivet är ju lagstadgad
som en mänsklig rättighet.
Ett annat aktuellt problem är det allt grövre våldet i storstädernas förorter. Enligt en studie, som
presenterades  för  drygt  ett  år  sedan av två norska  forskare,  är  Sverige det  land som haft  flest
högerextrema mordhändelser per invånare i hela Västeuropa under de senaste 25 åren. De norska
forskarna tror att de höga siffrorna för Sverige beror på kombinationen av en rekordhög invandring,
en  tabubelagd  invandringsdebatt  och  Nordens  starkaste  högerextrema  rörelse.  Forskarna  har
registrerat att de som diskuterar integrationsproblem och utanförskap stigmatiseras i den svenska
debatten.  De  menar  att  en  inkluderande  invandringsdebatt  blir  allt  viktigare  för  att  hantera  de
spänningar som uppstår i kölvattnet av den pågående asylinvandringen som spränger alla tidigare
gränser.
Beskyddet för landet måste förstärkas och därför uppmanar jag alla som tror på bönens möjlighet
och kraft, att be till Gud om hans och änglars beskydd för vårt hotade Sverige. Bed i cellgrupper, i
hemmen och i varje gudstjänst. 
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